PROGRAMA DE FORMACIÓ BASE EN SUPORT
S
VITAL BÀSIC I DEA
INTRODUCCIÓ
Formació impartida segons normativa vigent (DOCG 151/102) i d’acord amb les recomanacions 2010 de
l’European Ressuscitation Council (ERC).
OBJECTIUS CURS
. Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.
. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho
requereixin.
DURADA
6 hores
CONTINGUTS
Teòrics
Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada cardiorespiratòria,
cardiorespiratòria, la cadena de supervivència,
reconeixement de la situació, activació del sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) (112), importància
de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Què és i per a què serveix un DEA, seguretat
en la utilització del DEA, aspectes legals. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European
Ressuscitation Council.
Pràctics
. Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó,
front mentó, valorar
si la persona respira amb normalitat, activar el SEM (112), efectuar compressions toràciques de gran
qualitat, efectuar ventilacions de rescat, alternar compressions i ventilacions.
. Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
. Posició lateral de seguretat.
ol·locar correctament els pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat
. Conèixer com és el DEA. Col·locar
el DEA.
. Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense DEA.
AVALUACIÓ
L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran qualitat, de 2 minuts i una desfibril·lació
abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.
PROFESSORAT
Grup Lafuente S.L. com a entitat autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
compta amb un equip de directors
irectors i instructors
instructors acreditats i homologats per l’Institut d’Estudis de la
Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).
ACREDITACIÓ
Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
Sanitàries-Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (1.30 crèdits).
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